
Wat is een zorgprogramma? 
Een zorgprogramma is een samenwerking rondom  

één bepaald thema tussen verschillende zorgverleners,  

zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers. 

Door dit gezamenlijk behandeltraject krijgt de patiënt/cliënt 

de beste zorg.

Akelei Huisartsenzorg heeft verschillende zorgprogramma’s 

ontwikkeld. 

Geïntegreerd Eerstelijns Centrum Akelei
Akelei Huisartsenzorg biedt verschillende 

zorgprogramma’s en is daarmee een Geïntegreerd 

Eerstelijns Centrum (GEC). Ons uitgangspunt 

is om zoveel mogelijk binnen de eerste lijn te 

behandelen. Toegankelijke zorg die in de wijk 

geleverd kan worden. De eerstelijnszorg van Akelei 

Huisartsenzorg wordt geleverd door huisartsen, 

praktijkondersteuners, diëtisten, fysio-, oefen- en 

ergotherapeuten, een psycholoog, verloskundigen 

en apothekers. Het programma Ouderenzorg wordt 

tevens ondersteund door de huisverpleegkundigen  

van Florence Thuiszorg.

huisartsenzorg

Informatie

Akelei huisartsenzorg

Akeleistraat 35m

2565 NT Den Haag

Algemeen informatienummer: (070) 368 368 4

www.akeleihuisartsenzorg.nl 

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag van 08:00 - 17:00 uur

ZORGPROGRAMMA 
OUDERENZORG

“Zo zelfstandig 
mogelijk”



Wat verstaan we onder ouderenzorg?
Gezond oud worden is niet vanzelfsprekend. 

Je kunt te maken krijgen met lichamelijke problemen 

zoals suikerziekte (diabetes), hartproblemen, 

kortademigheid, maar ook met psychische en sociale 

problemen zoals vergeetachtigheid en eenzaamheid. 

Binnen het programma Ouderenzorg wordt 

ondersteuning geboden voor deze zaken.

Wat is het doel van het zorgprogramma 
Ouderenzorg?
Dit programma helpt ouderen zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven. De huisarts werkt samen met 

de praktijkondersteuner, de huisverpleegkundige, 

de apotheker, de diëtist, de fysiotherapeut en de 

ergotherapeut. Zij vormen samen het netwerk 

ouderenzorg van de Akelei.

Voor wie is het zorgprogramma Ouderenzorg 
bedoeld?
Het zorgprogramma is bedoeld voor iedere oudere die 

minder goed voor zichzelf kan zorgen, of minder goed 

functioneert door gezondheidsproblemen. 

Wat is de werkwijze? Het zorgactieplan
In overleg met de huisarts neemt de praktijkondersteuner 

of de huisverpleegkundige contact op met de oudere.

Zij komen op huisbezoek, dan worden de beperkingen, 

belemmeringen en mogelijkheden in kaart gebracht. 

De praktijkondersteuner of huisverpleegkundige 

bespreken de zorgbehoefte met de oudere en eventueel 

met de mantelzorger. De focus ligt op zo lang mogelijk 

behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

De afspraken worden genoteerd in het zorgactieplan, 

waarin staat wie welke actie onderneemt: de diëtist 

geeft voedingsadvies, de fysiotherapeut begeleidt 

oefentherapie, etc. 

Aanmelding
Aanmelding wordt gedaan door de huisarts, andere 

zorgprofessionals, mantelzorgers, of door de oudere zelf.

Wie werken er samen in het zorgprogramma 
Ouderenzorg?
Uw huisarts, een praktijkondersteuner Ouderenzorg 

en/of huisverpleegkundige werken nauw samen in 

dit zorgprogramma. Zij worden ondersteund door 

overige zorg- en/of hulpverleners, zoals apothekers, 

fysiotherapeuten en diëtisten. 


